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Kompetanseutviklingsplan	for	Frambu	(2018	–	2023)	
På	møtet	22.	mars	2017	(sak	08/17)	stilte	styret	seg	bak	administrasjonens	forslag	om	å	

utvikle	en	 stillingsplan	 for	Frambu,	og	ba	om	at	det	videre	arbeidet	ble	 forankret	 i	de	

strategiske	planene	som	er	vedtatt,	og	sørge	for	god	dialog	med	de	ansatte	i	prosessen.		

	

Siden	 møtet	 har	 de	 ansatte	 på	 Frambu	 vært	 jevnlig	 informert	 (på	 allmøte	 og	 i	

direktørens	 fredagsbrev)	om	arbeidet	med	planen.	Videre	har	de	ulike	avdelingene	på	

Frambu	 i	 to	 runder	 kommet	med	 innspill	 til	 planen.	 Innspillene	 fra	 første	 runde	 lå	 til	

grunn	 for	 et	 førsteutkast	 av	 planen.	 Dette	 førsteutkastet	 ble	 så	 sendt	 på	 en	 ny	

innspillsrunde	 i	 november.	 Utkastet	 som	 legges	 fram	 for	 styret	 til	 diskusjon	 her,	 er	

revidert	etter	innspillene	som	kom	inn	i	denne	andre	runden.		

	

Gjennom	prosessen	har	det	blitt	klart	at	fokuset	i	planen	i	mindre	grad	handler	om	antall	

stillinger	og	 fagområder,	enn	hvilken	kompetanse	nåværende	og	 framtidige	ansatte	på	

Frambu	må	ha	for	å	gi	de	tjenestene	som	det	er	forventet	at	vi	skal	gi,	på	en	måte	som	

både	 er	 kostnadseffektiv	 og	 faglig	 forsvarlig.	 Det	 som	 legges	 fram	 for	 styret	 nå	 kalles	

derfor	en	kompetanseutviklingsplan.		

	

En	 kompetanseutviklingsplan	 kunne	 også	 ha	 spesifisert	 hvor	mange	stillinger	 av	 hver	

type	 man	 bør	 ha,	 og	 hvor	 mange	 stillinger	 Frambu	 totalt	 skal	 ha.	 Dette	 er	 selvsagt	

avhengig	av	den	økonomiske	situasjonen	til	senteret,	og	kan	ikke	behandles	uavhengig	

av	denne.	 I	dag	har	vi	en	 relativt	 stabil	 rammefinansiering	gjennom	tilskudd	 til	NKSD.	

Samtidig	 vet	 vi	 at	 det	 vil	 bli	 nødvendig	med	 tydeligere	 økonomiske	 prioriteringer	 på	

helsefeltet,	så	vi	må	være	forberedt	på	muligheten	for	at	denne	situasjonen	endrer	seg.	

Ut	 fra	 dette	 vil	 det	 være	 uklokt	 å	 operere	med	 en	 økning	 av	 antall	 ansatte	 i	 åra	 som	



kommer.	I	den	grad	en	økning	er	mulig,	vil	det	være	som	følge	av	prosjekter	med	ekstern	

finansiering,	f.	eks.	det	pågående	utviklingsprosjektet	e-læringsportalen	sjelden.no.		

	

Frambus	 administrasjon	 ønsker	 styrets	 innspill	 til	 planen	 generelt.	 Videre	 kom	 det	 i	

andre	 innspillsrunde	 opp	 en	 del	 problemstillinger	 som	 det	 er	 ønskelig	 å	 høre	 styrets	

mening	 om,	 før	 planen	 ferdigstilles	 for	 vedtak	 på	 marsmøtet	 2018.	 Disse	

problemstillingene	er:		

	

1. På	 et	 fagområde,	 det	 medisinske,	 vil	 det	 kunne	 være	 en	 realistisk	 mulighet	 å	

argumentere	 for	 en	 økning	 av	 Frambus	 ramme,	 på	 bekostning	 av	 NKSDs	

fellesmidler,	 for	å	kunne	ansette	en	 fjerde	 lege.	 I	 innspill	 fra	de	ansatte	har	det	

også	blitt	tatt	til	orde	for	en	mer	generell	strategi	for	å	øke	Frambus	ramme,	for	

ytterligere	stillinger.	Hva	mener	styret	om	dette?		

2. I	dag	er	det	mye	godt	samarbeid	mellom	de	ulike	fagområdene	på	Frambu.	Det	er	

likevel	viktig	å	arbeide	for	å	videreutvikle	eksisterende	samarbeid	for	å	få	en	best	

mulig	 utnyttelse	 av	 ressursene,	 for	 eksempel	 mellom	 Fagavdelinga,	 som	 har	

formidling	 av	 kunnskap	 som	 en	 av	 sine	 hovedoppgaver,	 og	 Avdeling	 for	

tjenesteinnovasjon,	kommunikasjon	og	 teknologi,	 som	har	kommunikasjon	 som	

en	av	sine	hovedoppgaver.	Hvordan	tilrettelegger	vi	for	en	god	utvikling	her?	

3. Planen	peker	ut	områder	der	det	er	behov	for	kompetanseutvikling	for	de	ansatte	

på	Frambu?	Hvordan	kan	dette	gjøres	på	en	mest	mulig	hensiktsmessig	måte?	

4. Både	delte	stillinger	og	økt	nettverksbygging	og	hospitering	er	nevnt	som	mulige	

kilder	til	økt	kunnskap	(se	planen).		
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STIFTELSEN	FRAMBU	

	

Kompetanseutviklingsplan	for	Frambu	(2018	–	2023)	
UTKAST	TIL	DRØFTING	I	STYRET	6.	DESEMBER	2017	

	

	

1.	Innledning	

Frambus	 kjerneoppgaver	 er	 dokumentasjon,	 utvikling	 og	 formidling	 av	 kunnskap	 om	

sjeldne	diagnoser.		Frambu	arbeider	kontinuerlig	med	utvikling	av	tjenestene	med	tanke	

på	 å	 kunne	 tilby	 kunnskap	 som	målgruppene	 våre	 til	 enhver	 tid	 vil	 ha	 best	 nytte	 av,	

gjennom	 et	 godt	 kurstilbud	 på	 senteret,	 og	 gjennom	 forskning,	 tjenesteinnovasjon,	

undervisning	 og	 veiledning	 i	 forbindelse	med	 sjeldne	 diagnoser.	 Størstedelen	 –	 rundt	

80%	 –	 av	 Frambus	 økonomi	 er	 knytta	 til	 personalsiden,	 gjennom	 lønn	 og	 andre	

personalkostnader.	 Samtidig	 er	 det	 gjennom	 personalressursene	 Frambu	 i	 hovedsak	

utfører	 sin	 virksomhet	 som	 kompetansesenter.	 Det	 er	 derfor	 viktig	 sikre	 en	 god	

forvaltning	av	disse	ressursene.	I	det	følgende	presenteres	en	kompetanseutviklingsplan	

for	Frambu,	som	en	ramme	rundt	en	slik	forvaltning.			

Planen	er	en	begrunna	 framstilling	av	hvilke	typer	stillinger	Frambu	må	ha	 for	å	

kunne	utføre	oppgavene	sine	som	kompetansesenter,	og	hva	slags	kompetanse	som	må	

knyttes	til	disse	stillingene.	Oppgavene	er	dels	gitt	av	Veileder	til	Forskrift	nr.	1706	av	17.	

desember	 2010	 om	 godkjenning	 av	 sykehus,	 bruk	 av	 betegnelsen	 universitetssykehus	 og	

nasjonale	 tjenester	 i	 spesialisthelsetjenesten	 (heretter	 Veileder),	 og	 dels	 gjennom	

Frambus	 historiske	 tradisjon	 som	 et	 kurssenter	 der	 familier	 oppholder	 seg	 over	 flere	

dager,	og	får	et	helhetlig	kunnskapstilbud.		

En	 kompetanseutviklingsplan	 for	 Frambu	 må	 besvare	 en	 rekke	 spørsmål:	 Det	

viktigste	er	hva	slags	kompetanse	Frambus	personale	må	ha	for	å	kunne	gi	et	best	mulig	

kunnskapstilbud	til	personer	med	en	av	våre	diagnoser.	Dels	dreier	dette	seg	om	hvilke	

profesjoner/stillingstyper	 vi	 trenger.	 Mer	 indirekte	 er	 det	 også	 et	 spørsmål	 om	 vi	

trenger	andre	typer	kompetanse	enn	den	de	tradisjonelle	profesjonene	kan	gi.	Med	en	
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utvikling	mot	mer	bruk	av	digitale	verktøy	og	arbeidsmåter	 i	 kunnskapsarbeid	vil	 vi	 i	

framtida	 få	 et	 økende	 behov	 for	 kompetanse	 innen	 e-læring,	 spillutvikling	 og	 koding,	

sett	 i	 forhold	 til	 mer	 tradisjonelle	 kompetanseområder.	 Velferdsteknologi	 er	 også	 et	

viktig	område	for	vår	virksomhet.		

Et	 annet	 område	 Frambu	 trenger	 kompetanse	 på,	 er	

fundraising/gavefinansiering.	 Selv	 om	 senteret	 i	 dag	 har	 relativt	 stabile	 økonomiske	

rammer,	 har	 vi	 ingen	 garanti	 for	 at	 dette	 vil	 vare.	 Det	 foregår	 derfor	 allerede	 i	 dag	

innledende	 arbeid	 for	 å	 styrke	 dette	 feltet	 gjennom	 kompetanseheving	 av	 utvalgte	

medarbeidere.	 Det	 er	 naturlig	 å	 også	 styrke	 denne	 kompetansen	 gjennom	

nyrekruttering.		

Endelig	må	planen	sikre	en	god	kopling	mellom	praksisfeltet	og	vår	virksomhet.	

Det	er	mange	måter	å	gjøre	dette	på.	For	noen	stillingstyper	kan	delte	stillinger	være	en	

mulighet.	 	 Men	 vi	 kan	 også	 oppnå	 mye	 gjennom	 hospitering	 og	 målretta	

nettverksbygging	 I	 sammenheng	 med	 dette	 er	 det	 relevant	 å	 se	 på	 i	 hvilken	 grad	

Frambus	 skole	 og	 barnehage	 kan	 utnyttes	 som	 en	 praksisarena	 for	 senterets	 egne	

ansatte.		

	

2.	Avdelinger	eller	fagområder	

Frambu	har	i	dag	fire	avdelinger,	som	har	ansvar	for	ulike	deler	av	virksomheten:		

	

1. Avdeling	for	miljøarbeid,	opplæring	og	tjenesteadministrasjon	(MOT)	

2. Fagavdelinga	(FA)	

3. Avdeling	for	tjenesteinnovasjon,	kommunikasjon	og	teknologi	(TKT)	

4. Avdeling	for	drift	og	administrasjon	(DA)	

	

I	 en	 kompetanseutviklingsplan	 kunne	man	 ta	 utgangspunkt	 i	 disse	 avdelingene.	 Dette	

reiser	 imidlertid	noen	problemer.	 For	det	 første	 er	det	 ikke	overalt	 like	 godt	 samsvar	

mellom	avdelingsgrenser	og	oppgaver,	slik	at	noen	oppgaver	som	naturlig	kunne	tenke	

seg	 å	 høre	 sammen,	 i	 dag	 utføres	 av	 ansatte	 i	 ulike	 avdelinger.	 Dette	 gjelder	 først	 og	

fremst	for	drift	og	administrasjon	(se	under).	For	det	andre	kan	en	behandling	avdeling	

for	 avdeling	 virke	 hindrende	 for	 samarbeid.	 Endelig	 vil	 det	 pågående	 digitale	 skiftet	 i	

arbeidslivet	generelt,	og	i	helsesektoren	spesielt,	skape	behov	for	å	tenke	mindre	i	siloer	

(som	avdelinger	de	facto	er)	enn	det	vi	vi	gjør	i	dag.		
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	 På	bakgrunn	av	dette	tar	kompetanseutviklingsplanen	i	stedet	utgangspunkt	i	fire	

fagområder:		

	

1. Skole	og	barnehage	

2. Undervisning,	veiledning	og	forskning	

3. Tjenesteinnovasjon,	kommunikasjon	og	teknologi	

4. Drift	og	administrasjon		

	

Det	 er	 viktig	 å	 presisere	 at	 en	 slik	 inndeling	 i	 fagområder	 ikke	 innebærer	 noen	

omorganisering	av	Frambu,	men	én	måte	å	sortere	de	ulike	funksjonene	som	til	sammen	

utgjør	Frambus	tjenestetilbud.		

	

3.	Frambus	kjerneoppgaver	

En	kompetanseutviklingsplan	for	Frambu	må	bygge	på	de	oppgavene	som	er	definert	for	

Nasjonal	kompetansetjeneste	for	sjeldne	diagnoser,	i	Veileder,	kapittel	4:		

	

1. Bygge	opp	og	formidle	kompetanse.	

2. Overvåke	og	formidle	behandlingsresultater.	

3. Delta	i	forskning	og	etablering	av	forskernettverk.	

4. Bidra	i	relevant	undervisning.	

5. Sørge	 for	 veiledning,	 kunnskaps-	 og	 kompetansespredning	 til	 helsetjenesten,	

andre	tjenesteytere	og	brukere.	

6. Iverksette	tiltak	for	å	sikre	likeverdig	tilgang	til	nasjonale	kompetansetjenester.	

7. Bidra	til	implementering	av	nasjonale	retningslinjer	og	kunnskapsbasert	praksis.	

8. Etablere	faglige	referansegrupper.	

9. Rapportere	 årlig	 til	 departementet	 eller	 til	 det	 organ	 som	 departementet	

bestemmer.	

	

Frambus	styrke	i	møte	med	disse	oppgavene	er	at	vi	som	et	kurssenter	med	en	sterk	og	

tverrfaglig	 stab	 både	 har	 muligheter	 til	 å	 møte	 brukerne	 over	 tid,	 og	 dermed	 kunne	

bygge	opp	en	unik	erfaringsbasert	kompetanse,	som	i	neste	omgang	kommer	brukerne	

til	gode.		Samtidig	løses	oppgavene	naturlig	nok	ulikt	innenfor	de	ulike	fagområdene.	Et	

sentralt	fokus	for	en	kompetanseutviklingsplan	er	å	sørge	for	at	de	ulike	område	virker	



	 4	

sammen	 på	 en	 optimal	måte,	 slik	 at	 Frambus	 brukere	 til	 enhver	 tid	 får	 et	 best	mulig	

tilbud.		

	 En	av	de	største	utfordringene	Frambu	står	overfor,	er	i	hvilken	grad	vi	er	i	stand	

til	 å	 “sikre	 likeverdig	 tilgang”	 for	 alle	 våre	 brukere	 (Veileder,	 punkt	 6).	

Kunnskapsbehovet	 er	 stort,	 både	 hos	 personer	 med	 en	 av	 våre	 diagnoser,	 deres	

pårørende	 og	 tjenesteytere.	 Det	 er	 lett	 å	 tenke	 at	 økte	 ressurser	 og	 flere	 stillinger	 til	

Frambu	vil	kunne	møte	denne	utfordringa.	I	en	tid	der	det	blir	stadig	hardere	kamp	om	

helsekronene,	og	tallet	på	mennesker	som	har	behov	for	kunnskap	om	sjeldne	diagnoser	

sannsynligvis	er	femsifra,	er	det	likevel	et	åpent	spørsmål	om	det	er	veien	å	gå.	En	bedre	

strategi	vil	være	å	ta	i	bruk	arbeidsmåter	og	verktøy	som	setter	oss	i	stand	til	å	nå	langt	

flere	enn	vi	når	i	dag,	samtidig	som	vi	sender	et	tydelig	signal	til	eksterne	tjenesteytere	

vi	samarbeider	med,	hva	som	er	vårt	ansvar,	og	hva	som	er	deres.		

	

4.	Generelle	krav	til	stillingene	

Det	er	hensiktsmessig	å	skille	mellom	de	av	Frambus	ansatte	som	arbeider	direkte	med	

oppgavene	gitt	 i	Veileder,	 og	de	 som	utfører	 støttefunksjoner	 i	 senterets	virksomhet.	 I	

dag	 er	 det	 tre	 avdelinger	 som	 er	 direkte	 involvert	 i	 arbeidet	 med	 å	 løse	 de	 faglige	

oppgavene:	FA,	MOT	og	TKT.	Støttefunksjonene	er	først	og	fremst	plassert	i	DA.	Enkelte	

støttefunksjoner	 er	 også	 lagt	 til	 MOT.	 Ved	 nyrekruttering	 er	 det	 vesentlig	 å	 sikre	

medarbeidere	en	kompetanse	som	er	retta	mot	disse	oppgavene.	For	de	som	allerede	er	

ansatt,	blir	det	tilsvarende	viktig	med	en	målretta	satsing	på	kompetanseutvikling.		

Det	er	i	dag	et	tydelig	styringssignal	om	at	virksomheter	i	offentlig	sektor	skal	ha	

et	 stort	 fokus	 på	 digitale	 verktøy	 og	 arbeidsformer.	 Selv	 om	 Frambu	 er	 en	 privat	

stiftelse,	er	driften	i	det	store	og	hele	finansiert	gjennom	offentlige	midler.	Videre	inngår	

Frambu	som	del	av	Nasjonal	kompetansetjeneste	 for	 sjeldne	diagnoser	 i	det	offentlige	

helsetilbudet.	Det	er	derfor	 liten	grunn	 til	 å	 regne	med	at	Frambu	er	unntatt	 fra	disse	

styringssignalene.	Den	 faglige	begrunnelsen	 for	at	Frambu	som	kunnskapsorganisasjon	

skal	ha	et	tydelig	fokus	nettopp	på	digitale	verktøy	og	arbeidsformer,	er	at	det	vil	kunne	

gjøre	 tjenestene	 vår	 bedre,	 og	 i	 tillegg	 sørge	 for	 at	 de	 når	 flest	mulig	 (et	mest	mulig	

likeverdig	tilbud).		

Videre	må	en	kompetanseutviklingsplan	sikre	at	mest	mulig	av	ressursene	vi	har	

til	rådighet	blir	brukt	på	Frambus	kjerneoppgaver.	En	måte	å	sikre	dette	på	er	gjennom	

effektive	administrative	løsninger,	for	eksempel	ved	søknadsbehandling.			
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	 I	sum	betyr	dette	at	der	det	er	naturlig	skal	Frambus	ansatte	ha	god	kompetanse	i	

digitale	verktøy	og	arbeidsformer,	og	benytte	seg	av	dem	for	å	gi	et	best	mulig	tilbud	til	

våre	 brukere.	 Dette	 forutsetter	 at	 Frambu	 arbeider	 systematisk	 og	 langsiktig	 med	

kompetanse-utvikling	på	disse	områdene	for	dem	som	allerede	er	ansatt	på	senteret,	og	

sørger	for	at	de	som	nyrekrutteres	har	en	slik	kompetanse.			

	 Men	vekt	på	digitale	verktøy	og	arbeidsformer	skal	ikke	overskygge	fagligheten	i	

Frambus	 tjenester.	 Utfordringa	 blir	 derfor	 å	 arbeide	 for	 at	 disse	 verktøyene	 og	

arbeidsmåtene	framhever	tjenestene	på	en	bedre	måte	enn	tradisjonelle	arbeidsmåter.		

I	tillegg	kommer	det	tverrfaglige	aspektet	ved	tjenestene	våre:	Hvordan	spiller	vi	

hverandre	 gode	 gjennom	 tverrfaglig	 samarbeid	 utover	 rammene	 av	 det	 tradisjonelt	

faglige?	 Kommunikasjonsfaglig	 kompetanse	 er	 viktig.	 Hvor	 skal	 den	 plasseres	 og	

hvordan	 skal	 vi	 sikre	 god	 samhandling	 som	 fremmer	 kvalitet	 og	 sikrer	 at	 vi	 spiller	

hverandre	gode?	Videre	er	det	viktig	å	se	nærmere	på	hvordan	samarbeidet	mellom	de	

ansatte	i	barnehagen	og	skolen	og	de	ansatte	i	FA	kan	utvikles	videre.		

	

5.	Skole	og	barnehage	

Kursvirksomheten	 på	 Frambu,	 som	 også	 er	 den	 primære	 ramma	 for	 møteplassen	

Frambu,	 er	 viktig	 både	 for	 brukerne	 og	 for	 senterets	 eget	 kunnskapsarbeid.	 Med	

Frambus	 vekt	 på	 familiens	 rolle,	 er	 det	 viktig	 å	 gi	 et	 tilbud	 som	 tar	 hensyn	 til	 hele	

familien.	 En	 riktig	 bemannet	 skole	 og	 barnehage	 er	 en	 viktig	 brikke	 i	 et	 slikt	 tilbud.	 I	

barnehagen	og	skolen	bygges	det	opp	mye	praksisnær	kunnskap,	som	gjennom	Frambus	

øvrige	tilbud	kommer	brukerne	til	gode.	Det	er	mye	godt	samarbeid	mellom	barnehage	

og	 skole	 og	 Frambus	 øvrige	 fagmiljøer.	 For	 eksempel	 er	 personalet	 i	 skolen	 og	

barnehagen	involvert	 i	Frambus	dokumentasjonsarbeid,	gjennom	bruk	av	bilder,	video	

og	podcast,	som	de	enten	lager	selv	eller	i	samarbeid	med	andre	avdelinger	på	Frambu.	

Videre	 er	 deltar	 denne	 gruppa	 i	 samtalegrupper	 og	 intervensjonsarbeid,	 i	 samarbeid	

med	ansatte	i	FA.		Det	er	viktig	at	dette	samarbeidet	pleies	og	videreutvikles.		

Skole-	 og	 barnehagepersonalet	 vil	 også	 kunne	 også	 spille	 en	 større	 rolle	 i	

Frambus	forskningsvirksomhet.	For	stillinger	knytta	til	barnehage	og	skole	er	det	viktig	

med	en	interesse	for	faglig	utviklingsarbeid	og	innovasjon.		

Tre	stillingstyper	er	representert	(dagens	antall	stillinger	står	i	parentes)1:		

	
																																																								
1	Dagens	bemanning	tilsier	at	vi	jevnt	over	kan	gjøre	inntak	som	utnytter	romkapasiteten	på	senteret.	
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• Pedagog	(2)	

• Miljøarbeider	(6)	

• Lærling	(5)	

	

En	 styrke	 ved	 Frambus	 tilbud	 på	 senteret	 er	 nærheten	 til	 Østmarka,	 som	 gir	 rike	

muligheter	for	utprøving	av	friluftslivsbaserte	fritidsaktiviteter.	Dette	er	i	dag	en	viktig	

del	av	arbeidet	i	barnehagen	og	skolen,	og	som	det	er	riktig	og	viktig	å	videreføre.		

Samtidig	 er	 det	 mange	 med	 en	 frambudiagnose	 som	 friluftslivsbaserte	

fritidsaktiviteter	ikke	egner	seg	like	godt	for,	noe	som	tilsier	et	bredere	fokus.	Derfor	har	

skolen	 og	 barnehagen	 også	 et	 tydelig	 fokus	 på	musikk,	 og	 en	 av	 pedagogene	 har	 tatt	

videreutdanning	innenfor	dette	området.	Videre	har	vi	på	Frambu	kompetanse	innenfor	

malekunst,	som	bør	utnyttes	innenfor	denne	ramma.		

Et	nytt	område	som	naturlig	peker	seg	ut	er	teknologi.	Også	her	kan	barnehagen	

og	 skolen	 spille	 en	 viktig	 rolle	 i	 utprøving	 og	 anbefaling	 av	 verktøy	 og	 arbeidsmåter.	

Eksempler	er	bruk	av	virtual	reality-teknologi	(som	også	kan	utnyttes	 i	opplærings-	og	

behandlingsøyemed)	 og	 sosiale	 medier	 (f	 eks	 til	 å	 etablere	 og	 vedlikeholde	 sosiale	

relasjoner	 der	 fysisk	 kontakt	 ikke	 er	 like	 enkelt	 å	 få	 til).	 Det	 vil	 være	 nødvendig	 å	 ha	

fokus	på	også	dette	området	ved	nyrekruttering	og	kompetanseutvikling.		

	

6.	Undervisning,	veiledning	og	forskning	

Forskning	har	i	løpet	av	de	siste	åra	blitt	en	viktig	del	av	Frambus	oppgaver	(se	Frambus	

strategi	for	forskning	og	innovasjon),	og	det	blir	viktig	i	åra	som	kommer	å	ta	hensyn	til	

dette	 både	 ved	 nyrekruttering	 og	 ved	 kompetanseutvikling.	 Og	 i	 og	 med	 at	 NKSDs	

femårsstrategi	gir	signaler	om	at	 tjenesten	må	arbeide	mer	systemretta	 for	å	sikre	vår	

primære	målgruppe	et	likeverdig	tilbud,	er	det	naturlig	å	tenke	at	vi	vil	legge	mer	vekt	

på	 undervisning	 retta	 mot	 tjenesteytere	 enn	 veiledning	 retta	 mot	 enkeltbrukere	

framover.	En	utfordring	da	blir	å	levere	så	god	undervisning	at	det	blir	mindre	behov	for	

veiledning.	Dette	krever	at	vi	har	et	konstant	 fokus	på	å	utvikle	undervisningsformene	

våre.	Et	opplagt	område	er	mer	bruk	av	digitale	verktøy	og	arbeidsformer.	Allerede	i	dag	

skjer	 mye	 kunnskapsformidling	 på	 Frambu	 via	 digitale	 flater,	 som	 våre	 egne	

internettsider,	e-læringskurs,	sosiale	medier,	fagkurs	og	veiledning	på	videokonferanse.	

Dette	er	arbeidsformer	som	vi	må	ha	et	konstant	fokus	på	å	utvikle	videre.	I	tillegg	må	vi	
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se	nærmere	på	mulighetene	som	ligger	i	arbeidsformer	som	omvendt	undervisning,	og	

teknologier	som	virtual	reality.		

	 Fagområdet	dekkes	i	dag	av	følgende	stillingstyper	(dagens	antall	stillinger	står	i	

parentes):			

	

• Sykepleier	(2)	

• Fysioterapeut	(3)	

• Klinisk	ernæringsfysiolog	(2)	

• Sosionom	(2)	

• Ergoterapeut	(1j	

• Lege	(3)	

• Vernepleier	(1)	

• Psykolog	(2,2)	

• Spesialpedagog	(5)	

• Pedagogisk	rådgiver	(1)	

	

Stillingene	er	fordelt	mellom	opplæringsfeltet	(spesialpedagog/pedagogisk	rådgiver)	og	

helsefeltet	 (øvrige	 stillingstyper).	 Et	 spørsmål	 er	 om	 dagens	 fordeling	 er	 optimal	 gitt	

behovene	 som	 Frambus	 brukere	 har.	 Videre	 bør	 man	 vurdere	 nye	 profesjoner,	 som	

logoped	 (svært	 mange	 av	 Frambus	 diagnoser	 der	 språk-	 eller	 talevansker	 er	 et	

gjennomgående	trekk),	eller	jurist.			

	 Samtidig	 står	 Frambu	 overfor	 en	 stor	 utfordring	 når	 det	 gjelder	 medisinsk	

kunnskap:	 Frambu	 får	 ansvar	 for	 et	 økende	 antall	 nye	 diagnoser.	 Diagnosespesifikk	

kunnskap	mangler	 eller	 er	 vanskelig	 å	 finne	 og	 gir	 en	 ekstra	 utfordring	 i	 møtet	med	

brukerne,	spesielt	for	legene.	Å	sette	seg	inn	i	nye	diagnoser	er	en	tidkrevende	prosess,	

delvis	 fordi	 det	 finnes	 mer	 dokumentasjon/flere	 artikler	 om	 tidligere	 nærmest	

ubeskrevne	tilstander	og	diagnoser.	Her	er	det	også	naturlig	å	trekke	fram	oppgaven	å	

overvåke	 og	 formidle	 behandlingsresultater	 (Veileder,	 punkt	 2).	 Muligheter	 til	

årsaksretta	 behandling	 øker,	 og	 Frambu	 har	 et	 stort	 ansvar	 for	 å	 være	 oppdatert	 og	

bidra	til	 likeverdig	tilgjengelighet	for	våre	brukere.	Forskning	rundt	de	med	en	sjelden	

diagnosene	får	økende	betydning	også	av	den	grunn.	Fordi	mulighet	for	en	årsaksretta	

behandling	 øker,	 er	 det	 ekstra	 viktig	 med	 medisinsk	 kunnskap	 om	 de	 spesifikke	
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diagnosene	og	formidling	av	disse	slik	at	diagnosene	stilles	tidlig	når	behandling	kan	ha	

best	effekt.		

Det	er	vanskelig	å	 frigjøre	spørsmålet	om	hvor	mange	stillinger	Frambu	skal	ha	

fra	 de	 økonomiske	 rammene	 Frambu	 til	 enhver	 tid	 arbeider	 under.	 Når	 det	 gjelder	

medisinsk	 kompetanse	 er	 det	 likevel,	 på	 grunnlag	 av	 foregående	 avsnitt,	 grunn	 til	 å	

tenke	at	det	er	behov	for	ytterligere	en	legestilling.	I	så	fall	bør	dette	spilles	inn	til	NKSDs	

ledergruppe	med	 tanke	på	å	øke	Frambus	ramme	på	bekostning	av	 fellesmidlene	som	

tjenesten	får	hvert	år.		

For	øvrige	profesjoner	er	det	fornuftig	å	tenke	at	Frambu	bør	ha	minst	to	fra	hver	

av	profesjonene	som	er	nevnt	over,	ut	fra	en	tankegang	om	at	det	er	hensiktsmessig	å	ha	

en	 kollega	 fra	 samme	 profesjon	 å	 samarbeide	 med.	 Samtidig	 vil	 et	 fagområde	 være	

mindre	utsatt	ved	sykdom	dersom	det	er	mer	enn	en	person	som	representerer	det.			

Frambu	skal	bidra	til	å	implementere	kunnskapsbasert	praksis.	For	stillinger	som	

er	direkte	engasjert	i	kunnskapsutvikling	og	-formidling,	er	det	viktig	med	kjennskap	til	

og	 interesse	 for	 forskning.	 Men	 det	 er	 også	 viktig	 med	 erfaring	 fra	 praksisfeltet	 (for	

eksempel	habilitering,	Statped,	PPT),	og	til	brukermedvirkning.	Dette	er	forhold	det	må	

tas	hensyn	til	ved	nyrekruttering.		

Samtidig	 vil	 det	 være	 aktuelt	 å	 sette	 i	 verk	 tiltak	 for	 å	 øke	 kunnskapsdeling	

mellom	Frambu	 (og	 resten	 av	NKSD)	 og	 for	 eksempel	 kliniske	miljøer.	Her	 finnes	 det	

flere	 løsninger.	 En	 er	 delte	 stillinger.	 Alternativt	 eller	 supplerende	 kan	 en	 tenke	

hospitering	med	tanke	på	gjensidig	læring	og	nettverksarbeid	mot	ulike	fagmiljøer,	som	

genetiske	avdelinger,	men	også	andre	sjeldensentra.	

Endelig	er	det	viktig	å	sørge	for	at	det	innenfor	hver	av	profesjonene	er	en	rimelig	

dekning	av	kunnskapsområder	som	er	relevante	for	sjeldenfeltet.		

Gitt	 at	mer	 av	 Frambus	 virksomhet	 og	 kunnskapsformidling	 skal	 gjennomføres	

digitalt,	 er	 det	 viktig	 at	 vi	 ved	 nyrekruttering	 finner	 fram	 til	 kandidater	 som	 har	

interesse	for,	kompetanse	i	og/eller	erfaring	fra	denne	måten	å	arbeide	på.	Samtidig	er	

det	viktig	at	vi	 løfter	kompetansen	på	disse	områdene	hos	dem	som	allerede	er	ansatt.	

Her	vil	et	samarbeid	mellom	FA	og	TKT	være	viktig.		

	

7.	Tjenesteinnovasjon,	kommunikasjon	og	teknologi	

Tjenesteinnovasjon,	 kommunikasjon	 og	 teknologi	 utgjør	 en	 viktig	 del	 av	 Frambus	

tjenester,	 i	 tett	 samarbeid	med	 senterets	 øvrige	 ansatte.	 De	 ansatte	 på	 dette	 området	
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jobber	 dels	 utadretta	 og	 dels	 i	 forhold	 til	 resten	 av	 Frambu.	 Kjernekompetansen	 på	

området	 ligger	 innenfor	 strategisk	 kommunikasjon,	 rådgiving	 og	 veiledning,	

journalistikk,	 mediehåndtering	 og	 samfunnskontakt,	 audiovisuell	 produksjon,	 web,	

sosiale	medier	og	IKT.		

	 Dette	dekkes	i	dag	gjennom	følgende	stillinger	(dagens	stillingstall	i	parentes):		

	

• Kommunikasjonsrådgiver	(3)	

• Informasjonskonsulent	(2)	

• IKT-konsulent	(1)	

• IKT-fagarbeider	(0,5)	

• IKT-lærling	(1)	

• Kontorlærling	(1)	

	

Gitt	 dagens	 samfunnsutvikling	 spiller	 dette	 fagområdet	 en	 viktig	 rolle	 for	 utvikling	 av	

Frambus	 tjenestetilbud.	 I	 dag	 skjer	 dette	 i	 samarbeid	med	 de	 andre	 fagområdene	 på	

Frambu	(særlig	skole	og	barnehage	og	FA).	Det	er	likevel	behov	for	å	sette	inn	tiltak	som	

utvikler	 dette	 samarbeidet,	 siden	 det	 er	 overlappende	 kompetanser	 innenfor	

kommunikasjon	og	 formidling	på	 tvers	av	 fagområder.	Tjenesteinnovasjon	er	 et	 viktig	

fokus.		

Videre	vil	kompetanse	innenfor	koding,	spillutvikling	og	animasjon	bli	viktigere	i	

åra	som	kommer.	Ved	nyrekruttering	blir	det	viktig	å	fokusere	på	disse	områdene.	Også	

kompetanseutvikling	av	nåværende	ansatte	må	 ta	 sikte	på	å	bringe	Frambu	 i	 front	på	

disse	 områdene.	 Kompetanseutviklingstiltak	 og	 nyrekruttering	 må	 også	 fokusere	 på	

muligheter/evner	til	samarbeid	med	andre	deler	av	Frambus	virksomhet.		

	

8.	Administrasjon	og	drift		

Frambu	ledes	av	en	ledergruppe	bestående	av	direktør,	assisterende	direktør	og	ledere	

for	 hver	 av	 de	 fire	 avdelingene.	 Frambus	 administrasjon	 og	 drift	 består	 for	 øvrig	 av	

følgende	stillinger:		

	

• Konsulent	HR	(1)	

• Konsulent	regnskap	(1)	

• Konsulent	kursadministrasjon	(3)		
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• Kjøkkensjef	(1)	

• Teknisk	leder	(1)	

• Renholdsleder	(1)	

• Kokker	(2)	

• Kjøkkenassistenter	(3,5)	

• Lærling	kokkefaget	(1)	

• Renholdere	(2,5)	

• Fagarbeider	vedlikehold	(1)	

• Resepsjon	(konsulenter	og	resepsjonist)	(3,6)	

• Aktivitetsleder	(0,8)	

• Teamleder	resepsjon	(1)	

	

For	øyeblikket	er	antall	stillinger	på	disse	områdene	relativt	godt	tilpassa	oppgavene.	I	

løpet	av	femårsperiodene	vil	likevel	det	være	fornuftig	å	se	på	hvordan	disse	ressursene	

organiseres,	med	tanke	på	å	gi	best	mulig	støtte	for	Frambus	faglige	tjenester,	både	på	

senteret	 og	 utenfor.	 Et	 opplagt	 område	 er	 kursplanlegging:	 ved	 at	 flere	 av	 oppgavene	

knyttet	 til	dette	overføres	 til	personale	 i	administrasjonen,	vil	det	bli	mer	ressurser	 til	

Frambus	faglige	tjenester.			

Endelig	 er	 kompetansehevingstiltak	 som	 følger	 opp	 det	 økte	 fokuset	 på	

digitaliserte	tjenester	sentrale,	for	å	sette	medarbeiderne	på	dette	området	best	mulig	i	

stand	til	å	møte	endra	behov		

	

9.	Konklusjon	

Denne	 kompetanseutviklingsplanen	 har	 som	 hovedmål	 å	 sikre	 Frambu	 best	 mulig	

kompetanse	 gjennom	 nyrekruttering	 og	 kompetanseutvikling.	 For	 begge	 områder	

gjelder	det	samme,	de	skal	sette	Frambu	best	mulig	 i	 stand	 til	å	 ivareta	sine	oppgaver	

som	kompetansesenter	

	

• Videreføre	 den	 sterke	 fagligheten,	 ved	 å	 legge	 til	 rette	 for	 at	 Frambus	 ansatte	

gjennom	vedlikehold	og	utvikling	av	egen	kompetanse	stadig	gir	et	bedre	tilbud	

til	våre	brukergrupper.	Dette	vil	selvsagt	variere	fra	fagområde	til	fagområde	og	

fra	profesjon	til	profesjon.	Men	på	generelt	grunnlag	handler	dette	om	å	gi	rom	

for	faglig	utvikling	for	den	enkelte,		
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• Større	vekt	på	samarbeid	mellom	de	ulike	fagområdene	på	Frambu	

• Større	 fokus	 på	 digitale	 arbeidsmåter:	 Eksempler	 på	 slike	 arbeidsformer	 og	

verktøy	 er	 omvendt	 undervisning,	 e-læring,	 sosiale	 medier	 og	 nettsider	 godt	

tilpassa	 våre	 brukergrupper.	 Dette	 handler	 ikke	 om	 digitalisering	 for	

digitaliseringens	egen	skyld,	men	om	å	finne	arbeidsmåter	og	verktøy	som	setter	

oss	langt	bedre	i	stand	til	å	bidra	til	et	likeverdig	tilbud	enn	det	vi	gjør	i	dag.		

• Mer	effektive	administrative	rutiner	

	

	

	


